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 E37J,E37R,E37S,E37SL,E37T,E37Kهای  آسیاب قهوه مدل

 (3،شکل 2شکل 1a/b،شکل 1شکل قطعات اصلی دستگاه )

 سینی⓭  جایگاه موتور ❶

 فیلترپرتانگهدارنده  گیره⓮ مخزن دانه ها ❷

 گیره پیچ تنظیم⓯  درب مخزن ❸

 (2)شکل  on/offکلید ⓰ (1aتنظیم کننده آسیاب )شکل  ❹

 نشانگر دوز⓱ (2نگهدارنده دانه قهوه )شکل  ❺

 –دکمه + و ⓲ دیسک تنظیم کننده آسیاب ❻

 تنظیم دکمه ها⓳ دستگیره تنظیم آسیاب ❼

 انتخاب سینگل شات) تک شات(⓴ دکمه های دوزر ❽

 انتخاب دابل شات)دوشات(                     سابه قهوهخروجی  ❾

 دکمه ی شات اضافه  نازل خروجی سابه قهوه ❿

  دکمه شروع⓫

  فیلترپرتانگهدارنده ⓬

  

 (1b)شکل  E37Kقطعات مخصوص مدل 

 شبکه ایمنی 

 سنسور مغناطیسی 

 بازوی ایمنی 
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 های ایمنیتوصیه

 های کلیدستورالعمل

 دستور العمل های زیر را قبل از استفاده از دستگاه ، مطالعه کنید  -1

 این دستگاه برای استفاده در فضای بسته طراحی شده است. -2

ل هستند و در یهایی که دارای ترمینال هم پتانس )بجز مدل این دستگاه برای استفاده در آشپزخانه طراحی نشده است . -3

 گاه گفته شده است.(پاراگراف نصب دست

 درجه است. 32تا  10ماکزیمم و مینیمم دمای اتاق برای استفاده درست بین  -4

 نصب و نگهداری دستگاه باید تنها توسط افراد متخصص و دارای مجوز انجام شود. -5

مین متصل تریکی به زکو اینکه سیستم ال مطمئن شوید که مقدار ولتاژ اصلی با برچسب رتبه بندی دستگاه متناسب باشد، -6

 شده است و مجهز به یک دکمه است.

 .کابل را به سوکتی وصل کنید که دارای قطع کننده مدار و یا فیوز باشد -7

 منبع گرما و شعله و یا مواد قابل اشتعال نصب کنید. و دور از آب و یا موتور جت ،خشک دستگاه را در مکانی  -8

 1.5دانه( نباید کمتر از  مخزنکه برنگردد. باالترین سطح ) نصب کنید بطوری صاف ، افقی و پایداردستگاه را در مکانی  -9

 متر باشد.

مین علت باید توسط افراد متخصص که برای اینکار آموزش ه این دستگاه برای مصرف حرفه ای طراحی شده است و به -10

 .ید تحت نظارت افراد بالغ باشنداستفاده می شود با کودکاناگر دستگاه توسط  دیده اند ، مورد استفاده قرار گیرد.

این دستگاه برای استفاده افراد کم توان ذهنی و یا دارای نقص فیزیکی و بچه ها و یا افراد بدون دانش یا تخصص طراحی  -11

 نشده است ، مگر اینکه تحت نظارت افراد متخصص باشند.مطمئن شوید بچه ها با دستگاه بازی نکنند.

آسیاب قهوه ی رست شده از این دستگاه استفاده نکنید، هر استفاده ی دیگری ممکن است  برای منظور دیگه ای بجز هرگز -12

 .نکنیدو درب در جای خود باشند ، استفاده  مخزنبرای شما خطرناک باشد. و از دستگاه قبل از اینکه 

استفاده نکنید.در فضای آزاد هم همیشه در شرایط ایمن کار کنید : از دستگاه در حالیکه دستها و یا پاهایتان خیس هستند  -13

 از دستگاه استفاده نکنید.

اصلی خودش بهترین  بسته بندیبرای حمل و نقل ایمن دستگاه  دستگاه را برای استفاده های بعدی نگه دارید. بسته بندی -14

 .گزینه است
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 استفاده نکنید. در صورت بروز آتش سوزی از کپسول آتشنشانی استفاده کنید. از آب یا پودر خاموش کننده آتش -15

 دستگاه را در آب قرار ندهید. هیچگاه -16

 جداسازی و یا تعمیر دستگاه را خودتان انجام ندهید. -17

 قبل از هرگونه پاکسازی یا نگهداری حتما دستگاه را از برق بکشید. -18

تگاه را از با دست خیس دس هیچگاهبرای جابه جایی دستگاه و کشیدن آن روی زمین از کابل استفاده نکنید. و  هیچگاه -19

 برق نکشید.

 نکته ی مهم ️⚠

 اگر کابل برق آسیب دیده است باید توسط تکنسین آموزش دیده با یک کابل نو عوض شود.

دانه نیندازید . اینکار خطرناک است و باعث آسیب  مخزن: هیچگاه ظرف ، فلز یا هر جسم سخت دیگری را داخل هشدار -20

 دیدن دستگاه می شود.

 دیده و یا قسمتی از آن گم شده است از آن استفاده نکنیدو با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.اگر دستگاه آسیب  -21

 دسی بل بیشتر نیست. 70صدای دستگاه از  -22

 به خاطر تست دستگاه ممکن است  مقداری قهوه ی آسیاب شده در دستگاه دیده شود. :نکته

 

 ها را همواره به خاطر داشته باشید!این دستورالعمل

 

CE                                                                                                                         
ارائه  www.ceado.comسایت ما به آدرس استاندارد انطباق اروپایی این دستگاه در قسمت محصوالت در وب CEگواهینامه

شده است.

 

 اندازینصب و راه

 را که در باال و پایین ذکر شده است ، رعایت کنید. توصیه های ایمنیهنگام نصب دستگاه ، 

 .را بررسی کنندشده  قهوه آسیابداشته باشند که بتوانند ظرافت  حضوربرای نصب دستگاه باید پرسنل واجد شرایطی 

تریکی به زمین متصل کو اینکه سیستم ال با برچسب رتبه بندی دستگاه متناسب باشد،مطمئن شوید که مقدار ولتاژ اصلی  -1

 شده است و مجهز به یک دکمه است.

و دور از آب و یا موتور جت ،منبع گرما و شعله و یا مواد قابل اشتعال نصب کنید.دستگاه را در خشک دستگاه را در مکانی  -2

 که برنگردد. نصب کنید بطوری صاف ، افقی و پایدارمکانی 

 سینی را در جای خود نگه دارید تا محل کار تا حد امکان تمیز بماند. -3

 نکته مهم ️⚠

 ((2باشد )شکل  0روی  on/offشوید که دستگاه خاموش است.)دکمه ی  مطمئنقبل از اتصال به برق 

 گره هم پتانسل متصل کنید.ترمینال خارجی هم پتانسیل زیر موتور هوسینگ دستگاه را به یک  -4

 .به سوکتی وصل کنید که دارای قطع کننده مدار و یا فیوز باشدکابل برق را  -5

http://www.ceado.com/
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روغن روی  اجازه ندهید کابل از لبه های تیز و یا داغ عبور کند. اجازه ندهیدخود بیرون آورید.  دکابل برق را تا آخرین ح -6

 اه قرار گرفته بصورت آزادانه آویزان بماند.کابل از جایی که دستگ اجازه ندهیدآن بریزد. 

 (2شکل 5) دانه بدرستی در جای خود قرار گرفته باشد و نگهدارنده دانه آن کامال باز باشد. مخزنمطمئن شوید که  -7

 آماده سازی و استفاده 

 روشن کردن

 را از دانه پر کنید و درب آن را ببندید. مخزن -1

(. وقتی دستگاه روشن است صفحه نمایش شکل زیر را 2شکل  16قرار دهید.) |دستگاه را روی موقعیت  on/offدکمه ی  -2

 نشان میدهد.

                                                        

   

    

 عملیات اتوماتیک

روشن خواهد شد و صفحه نمایش شکل  LEDرا فشار دهید. برای آسیاب قهوه به اندازه یک سینگل شات  دکمه   -3

 زیر را نمایش خواهد داد.

                                                                 

 

 

گرم  8به این معنی که دستگاه آماده است تا به مدت دو ثانیه قهوه را آسیاب کند. با این تنظیمات کارخانه ، دستگاه حدودا 

 قهوه را با سایز مدیوم )متوسط( آسیاب میکند.

روشن خواهد شد و صفحه نمایش شکل زیر LEDرا فشار دهید.  اندازه ی دابل شات  دکمه برای برای آسیاب قهوه به 

 را نمایش خواهد داد.

 

 

 

گرم 16به این معنی که دستگاه آماده است تا به مدت چهار ثانیه قهوه را آسیاب کند. با این تنظیمات کارخانه ، دستگاه حدودا 

 قهوه را با سایز مدیوم )متوسط( آسیاب میکند.

ببینید(، این امکان  34( فعال باشد)قسمت شات اضافی را از تنظیمات صفحه ی extra shotاگر گزینه شات اضافی ) نکته :

 آسیاب کنید. ر مورد نظر خود را با فشردن دکمه هست که بتوانید مقدا

 : تنظیمات کارخانه برای زمان آسیاب کردن برای مدلهای مختلف متفاوت است.نکته

Coffee grinder 

Ceado 

                        

Single shot 2.0 

Ready 

                        

Double shot 4.0 

Ready 
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نه های سایز دا ،ه نوع قهوه ،مخلوط آن و خاستگاهش: مقدار قهوه ی آسیاب شده با این تنظیمات ممکن است نسبت بنکته

 قهوه و نحوه ی رست آن بعالوه ی شرایط آب و هوایی ، تنظیمات آسیاب و فرکانس اصلی ،متفاوت باشد.

)تنظیمات  هرگاه درشتی پودر قهوه تنظیم شد شما باید تنظیمات زمان را تغییر دهید تا مقدار قهوه مورد نظرتان آسیاب شود.

 زمان (

 

 عملیات دستی

 را با هم فشار دهید.  و  ، بدون تنظیمات زمان ، دکمه های بطور مداومبرای آسیاب کردن قهوه  -3

 روشن می شود و صفحه نمایش عالمت زیر را نشان می دهد. LEDهردو چراغ 

  

 

 

 

 

 بیرون آوردن قهوه

(و نگهدارنده ی فیلتر را در جای خود نگه دارید 11()شکل start وقتی دستگاه آماده شد ، برای شروع آسیاب دکمه شروع ) -4

( روی صفحه نمایش دیده workingچشمک میزند و پیغام درحال کار ) LEDریختن قهوه تمام شود.در طول عملیات چراغ  تا 

 خواهد شد.

 : فقط در عملیات اتوماتیک ، صفحه ی نمایش زمان باقیمانده از آسیاب را نشان خواهد داد.نکته

 ( ، و آماده است برای آسیاب یک شات جدید .readyبعد از اتمام توزیع قهوه ،دستگاه به موقعیت آماده ی خود برمیگردد ) 

ممکن است صدای فلز از اسپات شنیده شود که کامال نرمال  : وقتی دستگاه بدون آسیاب کردن در حال کارکردن است ،نکته

 پایان می رسد.است و با شروع آسیاب کردن دانه ها به 

 

 شمارنده شات های توزیع شده

ست  شمارد.)قابل ری شده از لحظه ی خروج از کارخانه را می  شات های توزیع  شمارنده کلی دارد که تعداد  سیاب قهوه یک  آ

شات شمارنده جزیی دارد که  ست( و همچنین یک  شده تهای  شدن نی سط کاربر انجام  ستی که تو شده را از آخرین ری وزیع 

 برای هر کدام از این شمارنده ها سینگل شات و دابل شات و شات اضافی تعریف شده است. ی شمارد.است م

 به خاطر تست های انجام شده در کارخانه بعضی از شمارنده ها ممکن است صفر نباشند. نکته:

 

 خواندن شمارنده ها 

دوزهای دستی را نمایش  +شات اضافی +دابل  +صفحه نمایش مجموع شات های سینگل  را فشار دهید. دکمه تنظیم 

 خواهد داد.

 

 

 

Manual dose 

Ready 

                        

Total shots from 

reset  xxx 
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شما می توانید سینگل شات و دابل شات و شات اضافی را از  زمان آخرین ریست ازهم  و  با فشردن دکمه های 

  تشخیص دهید.

 

 

 

 

 

شات های  ادتعدتعداد کلی شات ها ممکن است با مجموع سینگل شات ها بعالوه دو برابر دابل شات ها متفاوت باشد زیرا  :نکته

 دستی هم محاسبه میشود.

 

 را برای سه ثانیه نگه دارید تا صدای دو تا بوق را بشنوید. برای ریست یک شمارنده ، دکمه تنظیم 

 را دوباره فشار دهید ، صفحه نمایش پیام زیر را نشان می دهد. برای خواندن شمارنده اصلی ، دکمه تنظیم 

 

 

 

 میتوانید تعداد سنگل ، دابل و یا شات های اضافه را بخوانید. ‐یا  +در این حالت هم با فشردن دکمه ی 

 

 

 

 

ثانیه بی استفاده ماندن دستگاه ،سیستم بصورت اتوماتیک از صفحه شمارنده خارج میشود و به حالت نرمال  5: بعد از  نکته

 برمی گردد.

 تنظیمات

 عمل کنید:صورت زیر ه برای دستیابی به یک تنظیم مناسب از آسیاب قهوه اسپرسو ، همیشه ب

 تنظیمات آسیاب را ست کنید.)قسمت تنظیم آسیاب را ببینید.( -1

 اندازه ی دلخواه پودر قهوه ی مورد نظر خود را تنظیم کنید. -2

 وزن دوز را با تعیین مدت زمان آسیاب ،تعیین کنید. -3

 روی وزن شات تاثیر می گذارند. 2و  1تنظیمات  نکته:

 

Total shots from 

reset  xxx 

Total shots from 

reset  xxx 

Single shot from 

reset  xxx 

Total shots  

ground xxx 

extra shots 

ground  xxx                        

double shots 

ground xxx                        

Total shots 

ground  xxx                        
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 تنظیم آسیاب

ارخانه خارج می شود دارای تنظیمات استاندارد است ، اما ممکن است الزم باشد با توجه به فاکتورهای خارجی وقتی دستگاه از ک

 زیر تغییر کند:

 خاستگاه قهوه، رطوبت، دما، و یا الزامات توزیع خاص مورد نظر شما .

تصحیح  E37J ,E37R( برای مدلهای 4)شکل مخزن( قرار گرفته در بیس  1aشکل  4درجه آسیاب ممکن است با انتقال اهرم ) 

 شود.

را  مخزن( واقع در بیس 1شکل7دستگیره ی تنظیم آسیاب) E37S,E37SL,E37T,E37Kبرای تنظیم آسیاب در مدلهای 

 ( 4aبچرخانید  )شکل 

 نکته مهم ️⚠

 تیغه ها قهوه  نباشد(همیشه مراقب باشید که اهرم را با چرخیدن موتور و در حالیکه خالی است تکان دهید ) بین 

( تا دانه ی قهوه به مکانیزم دستگاه 2شکل  5قرار دارد ببندید .) مخزنبرای اینکار می توانید اهرم ورودی قهوه را که روی بیس 

 اضافه نشود.

 30تا  25میلی گرمی ، 30تا  25به یاد داشته باشید که آسیاب بستگی به مدت زمان ریختن قهوه دارد که برای یک فنجان 

سیاب آثانیه می باشد.اگر ریختن قهوه طوالنی باشد ، اندازه آسیاب باید درشت تر باشد و اگر مدت زمان آن کم باشد ، اندازه 

 باید ریزتر باشد.

اجازه دهید  ،ز و بسته کردن دریچه ورود قهوهپیشنهاد می شود که مقدار قهوه کمی را در هر بار آسیاب کنید و سپس با با نکته:

 تیغه ها خالی از قهوه شوند.
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،تنها برای اولیت استفاده ، یک مدت زمان کوتاه آسیاب کردن برای   E37Kبا توجه به شکل و طرح تیغه ها در مدل  نکته:

 اینکه بطور مداوم آسیاب کند الزم است.

 ثانیه برای همه ی شات هاست. 99.9ثانیه و بیشترین زمان آن  0.1کمترین زمان  نکته:

 سینگل شات :●

برای مدت سه ثانیه فشار  منوی تنظیمات دکمه برای تغییر مدت آسیاب در هر دوی سینگل شات و دابل شات ، باید در

 یش خواهد داد.که صدای بوق را بشنوید . و صفحه نمایش پیام زیر را نما دهید تا زمانی

 

 

  

 .را فشار دهید . صفحه ی نمایش زمان تنظیم شده را نشان خواهد داد برای تنظیم زمان برای سینگل شات دکمه ی 

  

 

 

تایید ثانیه. سپس انتخاب خود را با زدن دکمه  0.1را بزنید تا مدت زمان را تغییر دهد با دوره ی  یا  دکمه 

 ثانیه هیچ دکمه ای زده نشود هیچ تغییری اعمال نخواهد شد. 10مدت ه کنید. اگر ب

  

Set time 

Single shot                       

Use button +‐ 

t.single 2.0 
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 دابل شات ●●

 .دهد صفحه نمایش پیغام زیر را نشان می که برای تغییر زمان آسیاب برای دابل شات باید وارد منوی تنظیمات شوید و زمانی

 

  

 

 را یکبار فشار دهید تا صفحه ی نمایش پیغام زیر را نشان دهد:دکمه 

 

  

 

 

توانید زمان را برای دابل شات، درست بصورتی که برای سینگل شات توضیح داده شد ،  می در اینجا ، با فشردن دکمه 

 تنظیم کنید.

 شات اضافی) در صورت فعال بودن( ●●●

 تواند تنظیم شود. و دابل شات ، سومین شات ) شات اضافی( می عالوه بر سینگل شات

 که صفحه نمایش پیغام زیر را نشان داد : وارد منوی تنظیمات شوید ،زمانی

 

 

 

 را دوبار فشار دهید.صفحه ی نمایش پیغام زیر را نشان خواهد داد.دکمه

 

 

 

برای سینگل شات توضیح توانید زمان آسیاب را برای شات اضافی ، درست طبق چیزی که  می  در اینجا ، با فشردن دکمه

 داده شد تنظیم کنید.

 بیرون آمدن از منوی تنظیمات 

 ده ، وقتی برای تنظیم زمان در یکی از صفحات زیر هستید:برای بیرون آمدن از منوی تنظیمات و بازگشت به موقعیت آما

Set time 

Single shot                       

Set time 

double shot                       

Set time 

single shot                       

Set time 

extra shot                       

Set time 

single 

shot                      
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 را آنقدر فشار دهید تا صفحه زیر را ببینید :دکمه 

  

 بزنید.را برای تایید دکمه 

 تنظیمات دیگر:

که پیشتر گفته شد ، صفحه نمایش همانطور  را برای مدت سه ثانیه نگه دارید تا به منوی تنظیمات وارد شوید ،دکمه 

 پیغام زیر را نشان می دهد:

  

 

 

 توانید عملیات زیر را انجام دهید: با شروع از این صفحه ، می

 را نگه دارید تا صفحه نمایش پیغام زیر را نشان دهد: دکمه 

 

 

 را برای تایید فشار دهید.صفحه زیر ظاهر میشود.دکمه 

 

 

 

سپس  را برای انتخاب یکی از پنج زبان زیر فشار دهید: ایتالیایی ، انگلیسی،آلمانی ، اسپانیایی، فرانسه . یا  دکمه های 

 را برای تایید بزنید.  دکمه

 تنظیمات دکمه شروع:●

 (1شکل  11طبق تنظیمات کارخانه ، دستگاه تا زمانی قهوه توزیع می کند که دکمه آن فشار داده شود )

موتور می ایستد ، سیستم متوقف می شود و صفحه نمایش مدت زمان باقیمانده  اگر دکمه در طول توزیع یک شات رها شود ،

بعالوه ، برای اینکه مشخص شود که توزیع قهوه برای یک شات  ( را نشان میدهد .workingو پیغام در حال کار ) از توزیع قهوه

Set time 

double shot                       

Set time 

extra shot                       

exit                      

Set time 

single shot                       

Set language                       

Use button + - 

language english                   
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در اینجا ، برای کامل شدن شات فقط دکمه استارت را با  شات انتخاب شده چشمک میزند. LEDهنوز کامل نشده است ، 

 نگه دارید تا شات کامل شود.آن را ( و 1شکل  11نگهدارنده فیلتر دوباره فشار دهید )

را بزنید تا شات را کنسل کند و به موقعیت آماده  یا   و اگر نخواستید شات کامل شود ، یکی از دکمه های شات 

 برگردد.

 تغییر داد . "دوز با استارت "و یا  "پالسی "هرچند می توان این تنظیمات را با برنامه ریزی مجدد دکمه استارت روی حالت

( و بتتا تمتتام شتتدن زمتتان 1شتتکل  11حالتتت پالستتی ،توزیتتع قهتتوه بتتا فشتتردن دکمتته ی استتتارت شتتروع متتی شتتود . )در 

 توزیع به پایان می رسد.

در حالت دوز با استارت ، توزیع قهوه با یکبار فشردن برای سینگل دوز و با دوبار فشار دادن برای دابل دوز شروع شده و با پایان 

 (1شکل  11می رسد.) مدت زمات توزیع به پایان

 

 را آنقدر فشار دهید تا صفحه نمایش پیغام زیر را نشان دهد . ، دکمه  تغییر تنظیمات دکمه استارتبرای 

 

 

 

 صفحه نمایش پیغام زیر را نشان می دهد. را برای تایید بزنید.دکمه 

 

 

 

 را ببینید. "دوز با استارت "و یا  "پالس خاموش "یا  "پالس روشن "را فشار دهید تا حالت های  یا دکمه 

 (E37T و  E37SL( ...) تنها برای مدلهای fanتنظیمات حالت خنک کننده )●

میکنتد. کته نیتاز باشتد فعتال  رل دمتا ختارج متی شتود کته فتن را تنهتا در زمتانیتتاز کارخانه با یک سیستتم کن دستگاه ،

 توانید این تنظیمات را تغییر دهید و آن را طوری تنظیم کنید که دائما مشغول کار باشد. اما شما می

که  را بزنید تا زمانی یا را برای مدت سه ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید . سپس دکمه  دکمه 

 صفحه پیغام زیر را نمایش دهد.

 

  

 

Set 

Start button   

Use button + - 

Pulse off   

Set  

Fan mode  
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Use button + - 

Thermal control   

Use button + - 

Extra shot on   

 رای تایید بزنید . صفحه نمایش پیغام زیر را نشان می دهد.را ب  دکمه

 

 

 

( continuous ventilation( و یا کارکرد مداوم )  thermal controlرا برای تنظیم کنترل دما )  یا دکمه های 

 را برای تایید فشار دهید. و از منوی تنظیمات خارج شوید.بزنید . سپس دکمه 

 تنظیمات شات اضافی

را بزنید تا صفحه پیغام  یا را برای سه ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید . سپس دکمه های  دکمه 

 زیر را نمایش دهد:

 

 

 

 تایید فشار دهید . سپس صفحه نمایش پیغام زیر را نشان می دهد. یرا برا دکمه

 

  یا   

 

 "شات اضافی "را فشار دهید برای فعال یا غیر فعال کردن  یا دکمه 

 روشن باقی می ماند. LEDوقتی شات اضافی فعال باشد ، چراغ 

 را برای تایید فشار دهید. و از منوی تنظیمات خارج شوید. دکمه

 خارج شدن از منوی تنظیمات●

را شش بار فشار دهید تا صفحه نمایش  +( دکمه READYموقعیت آماده )برای خارج شدن از منوی تنظیمات و بازگشت به 

 پیغام زیر را نشان دهد.

 

 را برای تایید فشار دهید.دکمه 

 

Set  

Extra features  

Use button + - 

Extra shot off 

EXIT 
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 برای نگهدارنده فیلتر گیرهقرار دادن 

نگهدارنده فیلتر طوری طراحی شده که با بیشتر نگهدارنده های فیلتر دستگاه های مختلف موجود در بازار قابل استفاده  گیره

 است.

د قرار دهی گیره( نگهدارنده فیلتر را روی 5شکل  1را باز کنید.) گیرهبا استفاده از یک پیچ گوشتی فیلیپس با سایز مدیوم ، پیچ 

 ارتفاع آن را تنظیم کنید و سپس پیچ را محکم کنید. ،(5شکل  2)

 در حالت عمودی قرار گیرد . گیرهحالتی است که  بهترین حالت ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخطار و پیشنهاد

 آن در جای خود باشند استفاده نکنید. بو در مخزنهیچگاه از دستگاه بدون اینکه  ️⚠
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 (6بطور کامل باز باشد )تا اخرین حد( )شکل  دانه قهوه نگهدارندهمطمئن شوید که  ️⚠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه بار ایمنی مدت زیادی کار کند.اگر اینطور شود ، قسمت  ، مخزناجازه ندهید که آسیاب قهوه ، بدون وجود دانه قهوه در 

یاب استفاده شود تا بتوانید دوباره از آسدر این حالت الزم است شما صبر کنید تا این قسمت ریست  موتور فعال می شود.دمای 

 کنید.

 باقی مانده است. مخزنقرار ندهید تا بتوانید ببینید چه مقدار دانه قهوه در  مخزنداخل  مین علت هیچگاه قهوه را با بستهه به

اصلی آسیاب را وقتی از آسیاب قهوه برای مدت طوالنی استفاده نمی کنید مثال به علت تعطیلی ،الزم است از طریق کلید 

 خاموش کنید.

 بریزید، نه پودر قهوه و نه هیچ چیز دیگری . مخزنفقط دانه قهوه را در  ️⚠

 E37Kتوری ایمنی 

 ( 1bشکل  23مجهز به یک توری ایمنی قابل جابه جایی است .) E37Kآسیاب قهوه الکترونیک مدل 

( 1bشکل  24قرار دهید ،آن را در موقعیتی قرار دهید که سنسور مغناطیسی ) مخزنقبل از استفاده از دستگاه ،توری را داخل 

 ( 1bشکل  25با انتهای بازوی ایمنی در تماس باشد .)

 در صورتیکه توری ایمنی در جای خود قرار نگرفته باشد ،آسیاب روشن نخواهد شد. نکته :

هرگونه تالش برای استفاده دستگاه بدون توری ایمنی ،ممکن است منجر به آسیب رساندن به خودتان یا  ️⚠

 دستگاه شود.
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 تمیزکردن

برای اینکه دستگاه عمر طوالنی تری داشته باشد و بهترین بازده را داشته باشید مهم است که دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید 

 و بدرستی از استفاده کنید.

 تمیز کردن دستگاه باید توسط افراد آموزش دیده و دارای دانش و تجربه ی کافی برای اینکار انجام شود.

و حداقل هفته ه قهوه و...( ببدنه موتور، سینی، خروجی ساهای خارجی دستگاه را تمیز کنید)  در پایان هر روز کاری ، قسمت

 ای یکبار دستگاه را بطور کامل تمیز کنید.

 همیشه قبل از تمیز کردن ،دستگاه را از برق بکشید. ️⚠

 را با یک دستمال نرم و مرطوب با آب یا الکل تمیز کنید. و سپس با یک دستمال آن را خشک کنید. سینیو  بدنه موتور 

 هیچگاه دستگاه را زیر آب نگیرید و آن را در آب غوطه ور نکنید. ️⚠

 ن را با آب ولرم و صابون خنثی بشویید و سپس آن را آبکشی و خشک کنید.از دستگاه جدا شود میتوانید آ مخزنوقتی 

  از یک برس و یا قلم موی نقاشی برای تمیز کردن قسمتهای خارج از دید دستگاه ، و از یک دستمال نرم و خشک برای

 (7سطوح دیگر استفاده کنید.)شکل 
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 نگهداری

 اینکار باید حتما توسط افراد متخصص و واجد شرایط انجام شود. ️⚠

اگر قسمتی هست که نیاز به ی و الکتریکی دستگاه را چک کنید. های مکانیک برای تضمین ایمنی و کارایی دستگاه ، قسمت

 تعویض دارد ، برای اینکار حتما باید از لوازم یدکی اصلی دستگاه استفاده کنید.

 E37Jکیلوگرم برای مدلهای  400کند که آن ها را بعد از هر  سازنده پیشنهاد می سایش و کند شدن هستند در معرضتیغه ها 

کیلوگرم برای  4000و   E37Kکیلوگرم برای مدل  1000و هر   E37SLو  E37Sکیلوگرم برای مدلهای  600و هر  E37Rو 

 وه و نوع رست آن تغییر کند.این مقدار ممکن است با توجه به نوع قه تعویض کنید. E37T مدل 

کارایی تیغه ها برای تضمین بهترین کیفیت پودر قهوه از نظر سایز و دمای پودر بسیار مهم است . این پارامترها تاثیر اساسی در 

 داشتن یک اسپرسوی عالی خواهند داشت.

 )جدول را ببینید(عیب یابی 

ا کرده و یا اگر بعد از افتادن به شکستن قسمتی از دستگاه مشکوکید کنید و یا عیبی پید در صورتی که دستگاه درست کار نمی

 سریع آن را از برق بکشید.

در صورتیکه از طریق راه های گفته شده در جدول نتوانستید مشکل دستگاه را حل کنید ، با خدمات پس از فروش تماس 

 بگیرید.

و قبال صدمات وارده نخواهیم داشت  ولیتی درئاینصورت ما هیچ مسدر غیر  تنها افراد متخصص باید دستگاه را تعمیر کنند.

 گارانتی شامل دستگاه نخواهد شد.

 تشخیص/ راه حل مشکل

 دستگاه روشن نمی شود

 دقت کنید که دستگاه به برق باشد. -

 مطمئن شوید که قطع کننده مدار بسته است. -

 باشد.  ONچک کنید که سوییچ اصلی دستگاه روی  -

ممکن  مشکل بوجود آمده باشد ،یا زیادی پر شدن آن این  واگر بعد از استفاده زیاد از دستگاه  -

دقیقه صبر کنید و سپس امتحان کنید.اگر  20است قفل محافظت دمای دستگاه فعال شده باشد .

 دستگاه را در محل خنکی بگذارید این مدت زمان کاهش می یابد.

درشتی ذره های پودر 

 نیستیکسان 

 برای مدت چند ثانیه دانه ها را خیلی درشت آسیاب کنید و سپس به تنظیمات درست برگردید. -

   تکنسین مربوطه را خبر کنید تا لزوم تعویض تیغه ها را چک کند. -

قهوه به درستی از خروجی 

 بیرون نمی آید
  چک کنید که خروجی قهوه کامال باز باشد.

 موتور گیر می کند

به علت تنظیم غلط آسیاب و یا وجود ذرات اضافی روی تیغه ها گیر می کند ، درشتی  اگر موتور

 (1شکل  1a  ،7شکل  4ال ببرید.)ا چرخاندن اهرم بصورت ساعتگرد باذرات آسیاب شده را ب

 دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید و با تکنسین مجاز تماس بگیرید. اگر اینکار نتیجه نداد ،

) روشن نمی شودآسیاب 

 ( e37kفقط برای مدل 
 موقعیت قرار گرفتن توری ایمنی را چک کنید.
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 دفع صحیح دستگاه

 )زبالۀ الکتریکی و الکترونیکی( 

)قابل اعمال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی که سیستم هایی تفکیک شده برای جمع آوری زباله 

 دارند(. 

 با کیفیت باال ساخته شده است ، که میتوانند بازیافت شوند. این محصول با قسمتها و مواد

عالمت درج شده بر روی محصول یا اسناد آن نشان می دهد که نباید محصول را با زباله های خانگی دیگر در پایان چرخۀ عمر 

می آید، از مصرف کننده آن دفع کرد. برای پرهیز از هرگونه آسیب به محیط یا سالمت که بر اثر دفع ناصحیح زباله بوجود 

منابع مواد  هخواسته می شود این محصول را از انواع دیگر زباله جدا نموده تا با بازیافت مسئوالنه آن به تداوم بی خطر چرخ

 کمک کند. 

ه از مصرف کنندگان خانگی تقاضا می شود تا با تماس با فروشنده یا نمایندگی منطقه اطالعات مربوط به جمع آوری تفکیک شد

 زباله و بازیافت این نوع محصول را کسب نمایند. 

 محصول از جزئیات شرایط قرارداد خرید اطالع یابند.  هاز مصرف کنندگان تجاری نیز تقاضا می شود تا با تماس با عرضه کنند

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 با واحد خدمات پس از فروش ماه تک یارتباط یراه ها

 Mahtackservice 
 
Mahtackbot@ www.mahtackservice.ir 

https://www.instagram.com/mahtackservice/
https://t.me/mahtackbot
http://mahtackservice.ir/

